Samen doorbouwen aan
een duurzame toekomst
De huidige tijd confronteert Nederland met o.a. de stikstofcrisis en de complexe
energietransitie. Dit vraagt om inzet op korte termijn en structurele lange termijn
oplossingen. Doel is een Nederland waar economie en ecologie in balans zijn.
Daarvoor is het noodzakelijk dat we zo snel mogelijk het tempo van verduurzaming
in de gebouwde omgeving opvoeren. Bouw en infrabedrijven willen daar
onverminderd mee doorgaan en kunnen dat onder de juiste voorwaarden:
1. De afspraken uit het klimaatakkoord voeren we
uit. Voor de gebouwde omgeving schalen we
programma’s zoals de Renovatieversneller op.
Hier wordt extra budget voor vrijgemaakt.

5. Bouwbedrijven die hun materieelpark
verduurzamen worden met subsidies ondersteund.
In aanbestedingen van de overheid maken zij
meer kans;

2. Door vraagbundeling, opschaling en innovatie
gaan de kosten van verduurzaming omlaag en het
aantal woningen dat wordt aangepakt omhoog.
Daarom komt er een Nationale programmatische
aanpak, gekoppeld aan een verruiming van
subsidies en fiscale aftrekmogelijkheden en
meer mogelijkheden voor innovatieve
verduurzamingsprojecten.

6. Door te investeren in natuur maken we nieuwe
ontwikkelingen mogelijk. Dit is geregeld in de
Stikstofwet zodat een vrijstelling voor een
vergunning van bouwactiviteiten houdbaar is.
Waar nodig worden extra middelen voor gebieden
vrijgemaakt om te voorkomen dat bijvoorbeeld
woningbouw stagneert. Bij bouwprojecten is het
belangrijk dat opdrachtgevers en opdrachtnemers
samen kijken hoe deze zo natuur inclusief mogelijk
gerealiseerd kunnen worden.

3. We sturen op de meest kosteneffectieve aanpak.
Alleen dan blijft de transitie betaalbaar. Voor een
groot deel van de bestaande woningvoorraad zetten
we in op isolatie, hybride ketels en groen gas (of
waterstof). Op korte termijn moet duidelijkheid
komen voor hoeveel woningen er groen gas en
waterstof beschikbaar is en tegen welke prijs.
4. Verduurzaming van de gebouwde omgeving
lukt niet zonder ook de ondergrondse energieinfrastructuur aan te pakken. Nu al kan zonneenergie soms niet worden terug geleverd aan het
net. Dat is zonde. Ook de warmtetransitie vraagt
grote aanpassingen aan het net. Daarom maken
we extra middelen vrij om de ondergrondse
infrastructuur toekomstbestendig te maken.

7. Bundel de vraag en subsidieer particulier.
Dat kan door aanvullend budget vrij te maken
voor subsidieverlening, bijvoorbeeld in de nieuwe
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
die investeringen in hernieuwbare energie en
de verduurzaming van warmte in de gebouwde
omgeving stimuleert. Zorg ervoor dat ook
woningcorporaties stappen gaan zetten om hun
woningen te verduurzamen. In de komende jaren
moeten er 450.000 woningen verduurzaamd worden.
Ook deze vraag moet gebundeld worden zodat
continuïteit in de vraag naar verduurzaming ontstaat,
innovaties los komen en uitvoerende bouwbedrijven
deze opdrachten efficiënt kunnen oppakken.

Meer informatie:
samendoorbouwen.nl

